Rasbo i Samverkan Styrelseprotokoll 5 2015
Rasbo församlingshem 10 sept. 2015
Närvarande: Lars‐Gunnar Karlsson, Allan Haddleton, Esbjörn Forslund, Bert Söderberg,
Björn Gullefors, Rolf Eriksson, Bo Falk, BrittSofie Karlsson, Håkan Blomsten.
§1.

Lars‐Gunnar hälsade alla välkomna till den nya tiden kl. 18.3o, bra tid.

§2.

Justerare Allan Haddleton.

§3.

Föregående protokoll godkändes, har skickats till hemsidan.

§4.

Ekonomin är fortsatt god enl. BrittSofie

§5.

Rapporter : Färdtjänsten, u.a., Läkartjänsterna i F.h.v. har för få patienter,
I vårt område. Kulturveckan, mycket lyckade arrangemang, en solig tillställning.
Traktorracet välbesökt i vanlig ordning. Tunadagen genomfördes med pompa
och ståt. Konseren i kyrkan, med Alt som Alt, var välljudande.
LarsGunnar har haft ett möte med Landsbygdsstrategen, som han upplyste om.

§6.

Ett bidrag till målarkursen på Kulturveckan kommer att utbetalas enl. beslut.

§7.

Bredbandsläget är f.f. något osäkert, bl.a. när det gäller markavtal.
Björn G. beskrev den nuvarande läget , han har bra kontakt med bl.a.
stadsnätet. Bidrag från RiS till framtida projekt kommer att utbetalas.

§8.

På Stavbydagen den 19 sep. ges info. från stadsnätet om aktuella läget.

§9.

Ny översiktsplan i kommunen är på remiss, möte senare i höst.

§10.

Landsbygdsforum 6 okt. deltagande från RiS ?

§11.

Hastighetsöversyn kommer att göras i vårt närområde, RiS bevakar.

§12.

Nästa Ristaren kommer i lådan 21 okt., manusstopp 29 sep.
Aktuella punkter bör få utrymme i detta nr.

§13.

Ny redaktör efter nästa nr. av Ristaren???

§14

Avrapportering från arb.grupper, i den mån det finns något att rapportera,
Äldrefrågor, alltid aktuellt, skolfrågor, skolvägar, trygghet i kommunikationen.
Bättre arbetsmiljö, bostadsfrågor i framtiden.

§15.

Möte Räddningsnämnden, Alunda utvecklingsgrupp, LRF, RiS , v.43.

Fortsättning på styrelseprotokoll 5, 2015.
§16.

Möte i Stavby bygdegård 21 sep., väg 288, kolektivfrågor.

§17.

‐Vad händer med Vallbymacken ?
‐Hjärtstartarutbildning?
‐Bygdeskrift ?

§18.

Ett lokalt kalendarium på hemsidan, vore önskvärt

§19.

Nästa styrelsemöte 22 okt. kl 18 30 påÄlby Bed and Breakfast.

Ordförande Lars‐Gunnar Karlsson

Justerare Allan Haddleton

Sekreterare Håkan Blomsten

